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§ 20

Information från kvinnojouren
Kommunala pensionärsrådet beslutar
Tacka för informationen
Ärendebeskrivning
Cecilia Broström berättar om kvinnojouren, ideell förening. Cecilia är idag
den enda anställda för föreningen inom Ludvikas och Smedjebackens
kommuner. Som komplement till kvinnojouren finns tjejjouren som riktar sig
till yngre personer. För de som arbetar inom jouren råder tystnadsplikt,
denna får endast brytas om man ser att barn far illa. Idag finns s.k. skyddat
boende, men man kan inte ta emot s.k. högriskärenden. Kvinnojouren går
under Riksförbundet för kvinnor och barn. Kostnaden för våldet mot kvinnor
beräknas till ca. 3 miljarder kronor per år, men den viktigaste aspekten är att
det är ett stort samhälls- och jämställdhetsproblem. Definitionen av våld är
allt man gör, eller undviker att göra, mot sin vilja. Varnande tecken kan vara
en sned kvinnosyn, personen är hårdhänt, kontrollerande, nedlåtande. I en
våldsrelation sker oftast en normaliseringsprocess, man anpassar sig. Detta
gäller även den som utför våldet. I Ludvikahems lokaler har information
satts upp men inte i Smedjebacken. Man ser en ökad efterfrågan på hjälp
både bland tonåringar och efter Me too, men mörkertalet är stort. Stor
spridning i ålder bland de som kontaktar jouren. I högre ålder kan sjukdomar
påverka både den utsatta och den som utsätter. Man arbetar mycket med
information till nyanlända. Alkohol, droger samt bristen på bostäder är stora
problem. Lång bostadskö även i Smedjebacken. Utbildning i kvinnofrid,
brukar ge gensvar och även få fler frivilliga att engagera sig.
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§ 21

Föregående protokoll
Kommunala pensionärsrådet beslutar
Lägga protokollet till handlingarna

Ärendebeskrivning
Ordförande går igenom föregående protokoll.
Bärkehus kommer inte ändra boendet i Söderbärke till seniorboende, men
föreslaget namnbyte har redan beslutats till Hedgärdet.
Kommunens säkerhetschef Lars Andersson har inte ännu träffat
biståndshandläggarna.
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§ 22

Information om hemtagningsteamet samt mobila
teamet
Kommunala pensionärsrådet beslutar
Tacka för informationen
Ärendebeskrivning
Elisabeth informerar om mobila teamet, Landstinget. Tanken är att de ska
hjälpa personer som inte har egen förmåga att ta sig till vårdcentral. Teamet
består av en läkare samt två sjuksköterskor. Alla parter upplever att det är
bra med hembesök, många missförhållanden uppdagas som hade varit svåra
att upptäcka vid besök på vårdcentral. Under sommaren har teamet hindrat
många inläggningar/besök på lasarett. Förmodligen beslutas detta projekt att
bli permanent.
Hemtagningsteamet (kommunens regi). Här är tanken att man ska stötta
personer som varit inlagda på sjukhus men har möjlighet att återhämta sig
med hjälp av rehabilitering. Det är möjligt för personer att nyttja både
teamen parallellt. Verksamheten ser ett stort behov av denna insats, och vid
utvärdering önskar personalen att den utökas, man tittar på möjligheten att
arbeta parallellt med detta och andra arbetsuppgifter. Teamet har hjälpt till
med det mesta och fått mycket positiv återkoppling av de personer de besökt.
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§ 23

Ändringar av avgifter 2019.
Kommunala pensionärsrådet beslutar
Tacka för informationen
Ärendebeskrivning
Elisabet Zimmer, förvaltningschef, går igenom avgiftsändringar inför 2019
enligt vad som är beslutat i omsorgsnämnden.
Följande ändringar gäller från 1 januari 2019:
-Helt matabonnemang höjs från 3 100 kr/mån till 3 165kr/mån.
-Månadsavgiften för hunddagis höjs från 1 300 kr/mån till 1 350 kr/mån.
Avdrag på månadsavgiften då hunddagis måste stängas höjs från 65 kr/dag
till 67 kr/dag.
Tillfällig vistelse på hunddagis höjs från 80 kr/dag till 83 kr/dag.
Övriga avgifter är oförändrade.
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§ 24

Information från kommunstyrelsen
Kommunala pensionärsrådet beslutar
Tacka för informationen.
Ärendebeskrivning
Kommunalrådet Fredrik Rönning informerar om följande:
Medborgarkontoret är på gång att bli klart, växel samt reception har tillfälligt
flyttat på grund av ombyggnationen. Invandrarservice kommer flytta dit,
samt en del andra myndigheter, bland annat kommer polisen finnas
representerad vissa dagar och Försäkringskassan kommer ha vissa bokade
möten där. Man har förhoppningar om statlig utbyggnad, men mycket
osäkerhet råder på grund av regeringsbildningen. Man har även funderingar
på ev. lokal i Söderbärke.
Gläntan öppnar måndag den 26 nov, invigning kl. 14.00. Nu lagar man all
mat från grunden på samtliga av kommunens äldreboenden. På Gläntan finns
en åldersgräns på 67+. Höjning av priset från 65 till 70 kr från årsskiftet.
Frågan lyfts om matdistributionen kommer finnas kvar framåt. Det börjar bli
svårt att motivera med den konkurrens som finns idag, behoven förändras.
Budget: Fullmäktige har sammanträde måndag kväll (26 nov). Samtliga
partierna (utom SD) är idag överens. Ekonomin är stark, nämndernas
budgetar räknas upp med 2%, plus att man räknar upp med sammanlagt 20
miljoner (välfärdssatsningar). Hyran på Solgården, bemanningen inom
omsorgen, förebyggande arbete riktad mot äldre innebär ökade kostnader
som kan täckas i och med detta.
-Stärkt budget för försörjningsstöd.
-Bidrag till kulturföreningar.
-Fritidsgårdsverksamheten kommer bli permanent 1,5 milj. Skolverksamhet
3 milj. Investeringar: ny förskola 2019 samt renoveringar av skolor framöver
(Röda Berga först, sen Vinsbo samt Söderbärke).
-Tillfälliga satsningar: fördubblat underhåll för gator mm.
-I statistiska jämförelser hos SKL ligger skolorna i Smedjebacken under de
100 bästa.
-Oförändrad skatt.
-Näringslivet går bra, nya ägare på Ovako. Investering i Smb på 125 milj.
-Planer finns för etableringar i Malingsbo/Kloten.
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-Möjlig etablering av datacenter inom kommunen. Finns planer/beredning
för industrimark för att kunna erbjuda möjligheter.
-Man upplever att det är mörkt bakom Coop, dåligt med belysning. Fredrik
tipsar att man gör felanmälan hos växeln i kommunen då parkeringen
troligen är kommunens ägo.
-Dialogmöte om Herosfältet, 27 nov. 18.30 i Folkets hus. Öppet möte för att
få fram idéer. Liknande som man haft för hamnområdet.
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§ 25

Information från omsorgsförvaltningen
Kommunala pensionärsrådet beslutar
Tacka för informationen.
Ärendebeskrivning
-Rapporten om äldreenkäten. Elisabet Zimmer presenterar och berättar vad
som kommit fram av den enkät som skickades ut till alla inom kommunen
som är 75 år eller äldre. Cirka 1000 enkäter skickades ut och nästan hälften
fylldes i kom tillbaka till förvaltningen.
Enkäten var uppdelad i frågor som handlade om boende, hälsa, social
gemenskap och delaktighet, meningsfullhet samt samhälle och teknik.
I frågan om boende ser man en stor efterfrågan på variation, man vill bo
hemma så länge som möjligt, men när man väl ska flytta så är valmöjlighet
och möjlighet till utevistelse viktiga frågor.
De flesta är väl medvetna om vikten av rörelse/motion och bra mat för att
behålla hälsan så länge det går.
Många saknar social gemenskap, detta kan bero bland annat på dåliga
kommunikationer inom kommunen.
På frågan om meningsfullhet ser de flesta att det viktigaste är samvaro med
familj och vänner och att känna en trygghet och stabilitet i tillvaron.
Svaren på frågorna om samhälle och teknik var de som varierade sig mest.
Många använde sig av tekniken i form av mobiler och datorer, men inte alla,
en del ville lära sig mer och vissa kunde tänka sig att hjälpa till att lära ut till
andra.
Under 2019 kommer en person från förvaltningen att arbeta 80% av sin
arbetstid med förebyggande arbete och då titta vidare på informationen man
samlat in i enkäten. Fokus kommer ligga på -hur når vi ut till så många som
möjligt? -hur får vi till meningsfulla aktiviteter inom hela kommunen, inte
bara i de större orterna?
-Budget. Informationen som skickats med kallelsen är en tidigare version,
innan den beslutades i kommunstyrelsen, vissa ändringar har skett (se även
punkten ”info från kommunstyrelsen”). Inom omsorgsförvaltningen är det
alltid svårt att förutsäga kostnader inom LSS, man försöker utgå från
beräkningar efter befolkningsändringar.
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- Referensgrupp för förebyggande arbete (se ovan). Förlag att man har en
stående punkt på dagordningen istället för ett råd. Då kan man lyfta frågorna
som dykt upp sedan senast. Samverkan är viktigt, både inom kommunen och
mellan kommun och andra instanser. Besök planeras in i början av året
tillsammans med kulturförvaltningen.
-Digitaliseringsgrupp/råd. Utvecklingen inom detta område går snabbt, nya
produkter kommer ut hela tiden. Vad ska man satsa på inom förvaltningen,
vad kan komma till nytta? Personer till förslag, minst en men gärna fler.
Gärna namnförslag innan jul.
-Senior alert, informationsbroschyr delas ut.
-Förvaltningssekreterare kollar upp om Dalatrafik tänkt ändra planerna
avseende stopp vid vårdcentralen. Svårt för de äldre att veta när skolorna har
lov och inte.
-Önskan om mer aktiviteter på boendena från personalen, rådet tar med sig
till sina föreningar.
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§ 26

Övriga frågor
Kommunala pensionärsrådet beslutar
Godkänna förslag på ändrade datum och tider för 2019 års möten. Lämna
frågan öppen om tider för beredningar.
Ärendebeskrivning
Ordförande har en önskan att ändra tiderna för pensionärsrådet nästa år
enligt nedan:
-

4 mars kl. 10.00
20 maj kl. 10.00
25 november kl. 10.00

Gemensamt möte med kommunala handikapprådet
den 30 september kl. 14.00.
Inget förslag idag på datum och tider för beredningar. Förslag på detta
skickas ut från förvaltningen så snart som möjligt.
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